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Pasen: feest van Gods 
barmhartigheid
We zijn op weg naar Pasen. Het grootste 

christelijke feest, waar zo weinig Neder-

landers nog de betekenis van weten. Maar 

als we het bekijken vanuit de invalshoek 

“barmhartigheid”, dan komt het misschien 

dichterbij. Want barmhartigheid is een re-

levant item in deze tijd. Mede door de 

grote stroom vluchtelingen, zoekend en 

verlangend naar een plaats om waardig te 

kunnen leven. Zij geven eigenlijk aan wat 

het allerbelangrijkste is in ons leven. En 

dat raakt ons. Bij barmhartigheid gaat het 

ook om geraakt worden. Hart hebben. 

Ruimte maken. Barmhartigheid brengt het 

goede in mensen naar boven. In deze we-

reld waarin het kwade en het goede met 

elkaar strijden, is dat van wezenlijk be-

lang. Barmhartigheid maakt leven moge-

lijk. Een leven van vrede en gerechtigheid. 

Om dat Leven ging het bij Jezus. Hij heeft 

op allerlei manieren voorgeleefd hoe je 

barmhartig kunt zijn. In Hem hebben we 

Gods liefde herkend voor onszelf en ande-

ren. Met Pasen vieren we dat God die lief-

de heeft onderstreept en heeft laten over-

winnen. Dat mag ons bemoedigen. Maar 

het vraagt van ons ook om ruimte te ma-

ken voor barmhartigheid. Door stilte, re-

flectie, ontmoeting, gesprek, door geven 

en ontvangen. Maar ook door te leren om 

barmhartig te zijn voor jezelf. Dat wij in 

deze veertigdagentijd mogen stilstaan bij 

het leven in ons en anderen dat geen kans 

krijgt. Dat we aangeraakt mogen worden 

door Hem die ons liefheeft en op mogen 

staan om zijn leven verder uit te dragen.

Pastoraal werker Christianne Saris

Komende zaterdag is het palmpasen. 

Stralende kindergezichten zie ik voor mij 

als ik daar aan denk. Ik zie zo onze eigen 

kinderen weer lopen in de processie door 

de kerk. Trots op hun mooie palmpasen-

stok. Dit jaar zullen de kleine kinderen van 

nu dit weer doen en ik hoop dat dit 

nog een flink aantal jaren door mag 

gaan. Mooie feesten met tradities 

die niet mogen verdwijnen. Toch?! 

Vroeger leefde men er naar toe. Nu 

voelt het soms alsof we feesten en 

evenementen genoeg hebben. Zo-

veel, dat ik soms eerder verlang 

naar een rustig weekend in plaats 

van een volgend feest. Dat is zeker 

dit jaar, nu Pasen zo vroeg valt. 

Kerst lijkt voor mij pas net geweest. 

Gelukkig is er eerst nog De Goede 

Week. Een week om, net als in de 

vastentijd, ons voor te bereiden op 

het Paasfeest. Dat kan natuurlijk op 

veel verschillende manieren tegen-

woordig. Door de al dan niet traditi-

onele vieringen die week in de kerk, 

maar ook door deel te nemen aan 

een van de vele Passieconcerten of 

door bijvoorbeeld een paar dagen te 

verblijven in een klooster. U leest 

hier allemaal over in deze Geestig. 

Verhalen die u hopelijk voorbereiden 

op het bijzondere feest van Pasen en de 

daarbij horende tradities. 

Ik wens u namens de redactie een Zalig 

Pasen!

José Cornel

Feesten en tradities
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Van zwarte donderdag

Als we op internet zoeken naar zwarte donderdag komt donderdag 24 oktober 1929 naar 

boven. De dag, dat van Wall Street (New York) tot in Tokyo (Japan), de handelsbeurzen 

in elkaar stortten. Wereldwijd werden mensen in de macht van het kapitaal en de eco-

nomie ondergedompeld in werkeloosheid en diepe armoede. De grote crisis van de 30er 

jaren begon, uitlopend in de inktzwarte duisternis van een wereldoorlog, waarin men-

sen elkaar afslachtten en de gaskamers injoegen. In de ban van machthebbers en ge-

weld vroegen mensen zich wanhopig af: “Waar is God nu?”

Elkaar de voeten wassen
Op Witte Donderdag komt in Hengevelde de St. Petrusschool 

naar de kerk om te vieren in welke Geest zij met elkaar verbon-

den willen zijn. Voor in de kerk zien we hoe een kind twaalf an-

dere kinderen, die dit jaar hun Eerste Heilige Communie ontvan-

gen, de voeten wast. Zij doen zoals Jezus begon op die avond van 

het Laatste Avondmaal. Ze kwamen bij elkaar om het Pascha-

maal te vieren in dankbare herinnering aan de bevrijding van het 

Joodse volk uit slavernij en uitbuiting in Egypte. Geleid door het 

soms wankele geloof in de nabije God, die zijn kinderen wil zien 

leven als vrije mensen in liefdevolle verbondenheid met elkaar 

en met Hem.

In verbondenheid 
Die God hoopte Jezus te vinden in de tempel, toen hij kwaad de 

handelaren daar weg joeg. Die God herkenden de mensen, toen 

ze Hem met groene takken van leven toejuichten bij zijn intocht 

in Jeruzalem, als een liefhebbende herder op een ezeltje. Geen 

onderscheid tussen machthebber en dienaar, slaaf en meester, 

rijk en arm. De verbondenheid met die bevrijdende God kon 

slechts gevierd worden in de verbondenheid met elkaar. Hij zelf 

deed het werk van een dienaar en waste de voeten van zijn leer-

lingen als medekinderen van die God van barmhartigheid. 

‘Dit wordt hem niet!’, dacht de berekenende Judas en hij ging 

naar de machthebbers toe om vervolgens te ontdekken, hoe een-

zaam hij was met dertig zilverlingen in zijn hand. Jezus wist, hoe 

zwart de vrijdag zou gaan worden. Maar Hij wist ook: ‘Bevrijding 

is slechts daar, waar we elkaar liefhebben, zoals de Vader ons 

liefheeft. Hiervoor heb ik geleefd! Dit is mijn leven!’ Hij was be-

reid zijn leven hier voor te geven in diep vertrouwen dat die lief-

hebbende Vader God Zijn verbond met ons trouw zou zijn en be-

vrijding zou brengen. 

Brood en wijn delen
Hij nam het brood, zegende God, brak het en gaf het aan zijn 

leerlingen en zei: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

Hij nam de beker met wijn, zegende God en sprak: Dit is mijn 

bloed, dat voor U en alle mensen wordt vergoten! Blijft dit doen 

om mij te gedenken!”

Hij nodigde zijn leerlingen en ook ons, in de eucharistieviering 

ter gedachtenis, uit, om hierin met Hem verbonden te blijven, om 

zo samen met Hem Gods bevrijdende verbondenheid te ervaren.

Godsverlatenheid
Nadat Jezus zo, deze God van bevrijding zegenend, zijn leven 

aanbood, ging hij met angst en zweet de inktzwarte duisternis 

van de tuin van Getsemane in. Hij droeg de Godsverlatenheid van 

lijden, kruis en dood. Op goede vrijdag en stille zaterdag volgen 

naar Wi!e donderdag
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we Hem met stilte en respect in zijn lijden, waarin alle lijden en 

verdriet van mensen samenkomt. 

Licht breekt door
Maar dan breekt door het duister heen het Licht door van de 

Vader, die zijn verbondenheid met Hem, als zijn Zoon, trouw is 

en in Hem ook ons trouw zal zijn in onze verbondenheid met Hem 

en elkaar: Bevrijding, leven schenkend.

Licht dat terug schijnt naar die donderdag, waardoor het geen 

zwarte donderdag werd van mensen als speelbal van de machten 

tegenover elkaar. Maar een Witte Donderdag. Een dag van ver-

bondenheid, waarin mensen, zoals de kinderen in Hengevelde, 

bereid zijn om elkaar de voeten te wassen, elkaar zorgend en 

bevrijdend nabij, zoals de trouwe Vader ons nabij is.

Van hieruit mag ook duidelijk zijn hoezeer de vieringen van Wit-

te Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake (het Triduum Sa-

crum) bij elkaar horen en eigenlijk één doorlopende viering is. 

Het is een verhaal dat op iedereen indruk maakt, zoals wel blijkt 

uit de massale belangstelling voor ‘the Passion’ op straat en tv 

ieder jaar weer. 

Door de Communie verbonden 
In de kerk vieren we het niet slechts als een verhaal van toen, 

maar in de Communie (gemeenschap), in het aannemen van het 

gebroken brood, maken we het tot ook ons verhaal! Onze keus: 

Nooit meer een zwarte donderdag, maar een witte donderdag. 

Het verhaal van Verbondenheid met Christus en met elkaar ook 

nu met als kern dit Laatste Avondmaal, welke we telkens op-

nieuw vieren in de eucharistie door het hele jaar heen.

In deze tijd van steeds verder krimpende geloofsgemeenschap-

pen, minder kerkgangers, pastores en medewerkers, wordt het 

begrijpelijk en noodzakelijk, dat we als geloofsgemeenschappen 

deze verbondenheid met Christus steeds vaker samen zullen 

gaan vieren in het eucharistisch centrum. Juist om dit ook met 

elkaar inspirerend en feestelijk te kunnen blijven doen. Maar we 

mogen ons niet hier in de kerk opsluiten.

Nooit meer zwarte donderdag
Het ‘elkaar de voeten wassen’, het trouw verbonden zijn met el-

kaar, dat zal moeten gebeuren op de plek, waar we leven, in de 

geloofsgemeenschappen zelf. Ook daarom is het zo belangrijk, 

dat we de geloofsgemeenschappen in de leefgemeenschappen 

in stand houden om in woord en daad elkaar trouw te zijn, zoals 

Hij ons trouw is. Want waar mensen zo verbonden willen zijn met 

elkaar, daar kunnen we voorkomen, dat het ooit weer een zwar-

te donderdag zal worden.

Pastoraal werker Henk Ogink

“Maar dan 
breekt door het 

duister heen 
het Licht door”
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastoraal team

Op het moment dat ik dit schrijf is de kerkbalans actie achter de 

rug. Het resultaat is nog niet bekend van alle geloofsgemeen-

schappen. De eerste indrukken zijn positief. Als het resultaat be-

kend is zal het worden gepubliceerd in Geestig. Ik wil alvast alle 

vrijwilligers bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd om 

de actie tot een succes te maken. Het is elk jaar weer een grote 

klus. 

Het bestuur heeft zich de laatste tijd bezig gehouden met de voor-

bereidingen voor de besprekingen die binnenkort beginnen met 

de diverse locatieraden over de financiële situatie nu en in de 

toekomst van de geloofsgemeenschappen. Ook de toestand van 

de kerken en de diverse gebouwen komt hierbij aan de orde. Za-

ken als kerkbezoek zullen ook besproken worden. Het bestuur 

hoopt op deze wijze voldoende gegevens te krijgen om, in overleg 

met het pastoraal team, een beleidsplan voor de toekomst op te 

stellen wat we de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen 

voorleggen. 

Het probleem van het moeilijk kunnen invullen van de verschil-

lende vacatures binnen de diverse locatieraden en pastoraatgroe-

pen is ook bij herhaling aan de orde geweest. Het blijft een groot 

probleem waar geen makkelijke oplossing voor is. Velen willen 

best incidenteel werkzaamheden voor de kerk verrichten, waar 

we natuurlijk erg blij mee zijn, maar structureel verantwoordelijk-

heid dragen, is voor velen een brug te ver. Willen we de  

geloofsgemeenschappen goed laten functioneren is een goede 

lokatieraad en pastoraatgroep echter essentieel. Het bestuur 

blijft zoeken en een beroep op u doen. 

Tot slot wil ik, mede namens de andere bestuursleden, u een 

zalig Pasen toewensen. 

Peter Helle, 

Vice-voorzitter parochiebestuur Heilige Geest parochie. 

Het reglement en de voorschriften voor de graftekens en grafbe-

planting ligt voor iedereen ter inzage op alle secretariaten van 

alle locaties en is daar ook te verkrijgen. Het staat eveneens op 

de website van de parochie. Alle uitvaartondernemers en steen-

houwers uit de regio hebben een exemplaar ontvangen.

Laurens Bloom, 

Bestuur

Nieuw reglement begraafplaatsen

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw reglement voor alle begraaf-

plaatsen van kracht. Dit reglement is in nauw overleg met de 

beheerders van de begraafplaatsen tot stand gekomen. Het bevat 

tevens de nieuwe regelingen voor de graftekens en grafbeplan-

ting. Voor de bestaande graven verandert er niets.

Inmiddels mogen we trots en dankbaar zijn, dat in al onze ge-

loofsgemeenschappen de pastorale nabijheid bij uitvaarten en 

zorg voor nabestaanden wordt gedragen door toegeruste vrijwil-

ligers uit de geloofsgemeenschappen zelf. Voor de pastores was 

dit niet meer te doen, zeker niet met het vieren van de eucharistie 

erbij. Ondanks dat soms niet zichtbaar is hoeveel tijd en energie 

dit vergt, doen vrijwilligers dit met bezieling en bij nabestaanden 

horen wij hoe dit positief wordt gewaardeerd als steun in de moei-

lijke dagen rond het afscheid.

Met de uitvaart is echter de rouw en het verdriet niet voorbij. 

Om tegemoet te komen aan het soms gemis aan de eucharistie en 

eventueel ook aan contact met pastores wil het pastoraal team hier 

graag een aanvulling op doen. Periodiek zullen we in de eucharis-

tische centra van onze parochies een eucharistieviering houden 

voor de overledenen van de voorbije periode, waarbij nabestaanden 

zullen worden uitgenodigd. Ook uitvaartvoorgangers en mensen 

van werkgroepen verliesverwerking worden hierbij uitgenodigd. 

Tevens zullen de pastores zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

Na de Eucharistieviering zal er dan gelegenheid zijn voor ontmoe-

ting tussen nabestaanden onderling en met vrijwilligers en pas-

tores. De vieringen zullen plaatsvinden op vrijdagavonden in de 

maanden mei, september en januari. 

De eerste vieringen vinden plaats op 20 mei in de St. Stephanus-

kerk te Borne, op 27 mei in de H. Blasiuskerk te Delden en op 3 

juni in de St. Lambertuskerk te Hengelo.

Samen met de Allerzielenviering op 2 november, waarin we be-

halve de overledenen van het afgelopen jaar al ons dierbare over-

ledenen herdenken, hopen wij hiermee de zorg om onze dierba-

ren en hun naasten nog meer en beter inhoud te geven.

Pastoraal werker 

Henk Ogink
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Tijdens de Paaswake op zaterdag 

26 maart aanstaande zal de twee-

entwintigjarige Mitchell Boers wor-

den gedoopt. Enkele weken gele-

den spraken we met hem over zijn 

achtergrond en wat hem heeft doen 

besluiten om hiervoor te kiezen. 

Als je kijkt naar zijn activiteiten, kunnen we 

zeggen dat we hier te maken hebben met 

een druk baasje. Mitchell woont bij zijn ou-

ders in Hengelo en is momenteel vijfdejaars 

student aan de Windesheim Hogeschool in 

Zwolle, waar hij de leraren opleiding geschie-

denis volgt. Ondertussen geeft hij (als ver-

vanger) ook al een aantal uren Geschiede-

nis en Engels aan de VWO leerlingen van 

Scholengemeenschap Canisius in Tubber-

gen. In het weekend werkt hij bij Kentucky 

Fried Chicken en hij zit in het bestuur van 

de VVD in Hengelo. 

Gebedje voor het slapen gaan
We vragen Mitchell naar de achtergrond 

van zijn keuze om op deze leeftijd bewust te 

kiezen om te worden gedoopt. “Mijn  

vader is niet gelovig, maar mijn moeder 

wel. Hoewel ze niet gedoopt is en niet bij 

een kerkgemeenschap behoort, is ze door 

mijn oma wel gelovig opgevoed. Oma  

behoorde bij de Anglicaanse kerk. Ze heeft 

het geloof doorgegeven en mijn moeder gaf 

het ons mee. Zo baden we ’s avonds voor 

het slapen gaan een gebed en daardoor heb 

ik het geloof al die tijd toch op een bepaalde 

manier kunnen vasthouden.” Mitchell ver-

volgt: “Vaak grijpen mensen in moeilijke tij-

den terug naar hun geloof. Dat is misschien 

bij mij ook wel een beetje het geval. Mijn 

vader werd ernstig ziek en ook dat brengt je 

meer bij je geloof. Ook het besef dat je de tijd 

die je gegeven is goed moet besteden. Toen 

dacht ik: waarom zou ik niet iets meer met 

mijn geloof gaan doen?” 

Bewuster en dankbaarder
Met een mail aan de pastoor is het hele tra-

ject op gang gekomen. Na een eerste ken-

nismaking en uitleg door de pastoor, volgde 

een traject van diverse verdiepings-bijeen-

komsten wat ongeveer een jaar heeft ge-

duurd. Mitchell daarover: “Uit de verdieping 

haal ik veel voldoening. Ook vind ik het aan-

trekkelijk om onderdeel te worden van een 

Kiezen voor de doop

geloofsgemeenschap. Veel nieuwe contac-

ten waar ik veel van kan leren. Ik denk niet 

dat ik straks na de doop een ander persoon 

zal zijn geworden. Maar ik ben wel bewus-

ter met de dingen bezig, juist ook wanneer 

zaken goed gaan en niet alleen in tijden van 

nood; dankbaar zijn voor dingen die gebeu-

ren, wat heb ik zelf kunnen bijdragen, dat 

soort zaken.” 

Symbolisch in de paaswake
Zijn geschiedkundige achtergrond komt 

mooi naar voren wanneer we spreken over 

de keuze Anglicaanse of Rooms-Katholieke 

kerk: “De RK kerk is toch immers de moe-

derkerk.” Zijn familie staat positief tegen-

over zijn beslissing; zijn vader begrijpt het, 

zijn moeder vindt het heel mooi, vooral om-

dat hij de stap zelf heeft gezet en oma vindt 

het geweldig. Oorspronkelijk was het de 

bedoeling dat Mitchell in de Lambertus in 

Hengelo zou worden gedoopt. Mitchell 

daarover: “Pastoor Oortman belde op een 

gegeven moment en zei, ik heb een ca-

deautje voor je, je kunt met Pasen worden 

gedoopt. Ik vond dat een mooie symboli-

sche betekenis. Uiteindelijk is dat deels 

weer veranderd omdat Kardinaal Eijk voor-

gaat in de Paaswake in Hengelo en pastoor 

Oortman in de Paaswake in Delden en zo is 

het Delden geworden. En nu ook nog met 

de KRO erbij.” 

José Cornel en Richard Wermelink

Paaswake dit jaar live 
vanuit Delden
Op 26 maart vindt in de H. Blasius 

kerk om 23.20 u de Paaswake 

plaats. Dit jaar wordt de viering op-

genomen door de KRO en live uit-

gezonden op televisie. Pastoor Marc 

Oortman zal voorgaan in de viering 

en het Dames- en Herenkoor zal, 

begeleid door soliste Ester van der 

Veen op Fagot en blokfluit, de zang 

verzorgen. Mitchell Boers zal tij-

dens de viering worden gedoopt. 

Het belooft een hele bijzondere vie-

ring te worden waar eenieder van 

harte voor is uitgenodigd. 

Kijk-tip: Het “geloofsgesprek” van Leo Feijen (KRO) met Mitchell Boers vooraf-

gaand aan de viering in de H. Lambertus in Hengelo was op 6 maart jl. Deze is 

terug te kijken op: http://www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek/seizoenen/2016
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De Goede Week, 
 een goede week

Witte Donderdag 
Mannen en vrouwen, oud en jong, ze komen uit de naaste omge-

ving en de verre omtrek. En met hen gaan wij de sober versierde 

abdijkerk binnen. Mensen schudden elkaar de hand, en vertrou-

wen elkaar fluisterend het wel en wee toe. Ondertussen leggen 

ze hun gaven, hun boodschappen voor de voedselbank aan de 

voet van het altaar. Geen collecte voor eigen kerk op deze avond 

van Witte Donderdag. Eucharistie, diaconie, caritas: ze kunnen 

en mogen niet zonder elkaar gevierd en beleefd worden. We wor-

den opgenomen in een feestelijk gebeuren. Je bent geen toe-

schouwer. Je kunt meezingen en meebidden met het koor van de 

monniken. Na het breken en delen van het brood en het drinken 

uit de ene beker worden de eerste tonen en de eerste tekenen 

van de volgende dag hoorbaar en zichtbaar. 

Op deze avond vóór Goede Vrijdag overheerst bij ons de dank-

baarheid dat in het breken en delen de Heer in ons leven aanwe-

zig is. En op zo’n avond vertellen wij elkaar dat wij dankbaar zijn 

voor het geloof dat we thuis hebben meegekregen. Wij vertellen 

waar wij in onze wereld zo hier en daar iets zien dat raakt aan de 

liefde, de verbondenheid en ook aan de menselijke zwakheid, van 

die mensen die bij Jezus aan zijn laatste avondmaaltijd zaten. 

Ook wij heffen het glas.

Een groep vrienden voelt zich bevoorrecht om al jaren Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen te vieren in en rond een 

abdij in het Brabantse land. Voor de één een paar dagen weg 

van huis met zijn zorgen en beslommeringen, voor anderen 

dagen van rust en stilte, van lezen en wandelen, van genieten. 

En zo stap voor stap, dag voor dag, op weg naar Pasen langs 

de eeuwenoude peilers van de liturgie.
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Goede Vrijdag
Tussen alle bedrijvigheid van een gewone 

vrijdag zoeken wij de stilte, al wandelend 

buiten of lezend in een hoekje. Na een so-

bere lunch leven we naar drie uur, het uur 

van Zijn sterven. In de abdijkerk, zonder 

bloemen en kaarsen, luisteren we naar 

het diepzinnige verhaal van Johannes 

over het lijden en sterven van Jezus. We 

bidden voor de noden en het leed in de 

kerk en de wereld. We komen uit onze 

bank om te buigen en te knielen voor het 

kruis. Het is stil blijven staan bij Hem die 

in lijden en dood ons is voorgegaan. In 

stilte en zonder een zegenbede trekken 

we ons terug.

Pasen
Zaterdagmorgen breekt er een vaal zonne-

tje door de wolken. Wij gaan naar Sint-Oe-

denrode en bezoeken het graf van bisschop 

Bekkers. Daar herinneren we ons zijn be-

moedigende en bevrijdende boodschap om 

in liefde met elkaar te leven. Al jaren over-

leden maar levend in onze harten.

Het is en blijft voor ons een stille zaterdag. 

Wij maken ons op om in de late avonduren 

naar de abdijkerk te gaan. Vuurkorven wij-

zen ons de weg naar de ingang. Binnen 

worden de dagen van de week voor ons 

gevuld met licht, land, water, dieren en de 

mens. Onze wereld, geschapen uit de cha-

os van den beginne. En Hij zag dat het goed 

was, zelfs zeer goed. Wij zingen. Uit de 

duisternis wordt levend vuur naar binnen 

gedragen, tot op de altaartafel. Licht wordt 

ontstoken. Wij horen oude verhalen van 

vluchtelingen, hier gered door overweldi-

gend water. Wij worden met dat heilzame 

water besprenkeld. Alsof dit alles nog niet 

genoeg is, Jezus, die door de dood is heen-

gegaan, de Geest heeft gegeven, leeft in 

ons midden. Mannen en vrouwen zijn Hem 

onderweg tegengekomen. Wij doen wat Hij 

ons heeft voorgedaan. Brood en beker 

wordt gedeeld. Vrede wordt met een hand-

druk bezegeld. Opgewekt gaan wij de 

nacht in. De vlam van de hoop is opnieuw 

aangewakkerd.

Thuis vertellen we wat we onderweg,  

in het Brabantse land, hebben gezien,  

gehoord en beleefd. Blij en gesterkt in ons 

geloof pakken we de dag weer op.

Gerard Geurts

"De vlam van de 
hoop is opnieuw 
aangewakkerd"
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Verrezen

 U bent verrezen,

maar nog niet in ’t hart van elke mens.

De steen verspert zo vaak 

het volle licht, de nieuwe dag.

U bent verrezen,

 maar nog niet voor al diegenen

die nog steeds geloven

dat dit bestaan ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag

die nog niet is aangebroken

voor wie zich draait en keert

in ’t duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg

voor wie met hem

naar Emmaüs wil gaan

en worstelend met alle vragen

eindelijk zegt:

‘Kom binnen

om te blijven, om te bidden,

om samen ’t avondbrood te breken

 in een overweldigend geluk;

 U bent verrezen. ‘

 Manu Verhulst

Pasen

Paaswens van een kind

Ik sta hier met een kaarsje,

een kaarsje in mijn hand

en wens een Zalig Pasen

aan ieder in het land.

En hebt u misschien zorgen,

lijdt u pijn of erg verdriet,

vergeet dan toch…, vergeet dan toch

het vlammetje van de paaskaars niet.

Ik sta hier met een kaarsje,

’t is klein, maar zegt u iets:

Ik wens u Zalig Pasen,

of zegt u dat helemaal niets?

Is Pasen voor u een sprookje

en hoeft het voor u niet,

vergeet dan toch…, vergeet dan toch

het vlammetje van de paaskaars niet.

Ik sta hier met een kaarsje,

’t geeft maar weinig licht,

ik wens u een Zalig Pasen

en een paasblij gezicht.

En is uw hart zo donker,

 dat u geen licht meer ziet,

vergeet dan toch…. vergeet dan toch

het vlammetje van de paaskaars niet.

Kees Harte 
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Lucifers

Passie concerten
Om in de sfeer van Pasen te komen gaan 

veel mensen graag naar een passie con-

cert. Op verschillende plekken worden 

deze concerten gegeven: 

Het Bornebroekse koor “Ad Fundum” ver-

tolkt het Stabat Mater, een van de be-

roemdste middeleeuws-Latijnse gedich-

ten over de Moeder Gods in haar verdriet 

om de gekruisigde Christus, op vrijdag 18 

maart in de Oude Blasius in Delden en op 

zaterdag 19 maart in de Pancratius Basi-

liek in Tubbergen; aanvang 20.30 uur.

Op Palmzondag 20 maart 2016 geeft ka-

merkoor Mardi le Vingt, samen met een 

kleine strijkersgroep uit het Nederlands 

begeleidingsorkest, een passieconcert in 

de RK Simon & Judas te Ootmarsum. Uit-

gevoerd wordt: “Die sieben letzten Worte 

des Kreuzes” van Joseph Haydn; aanvang 

15.00 uur.

Ons eigen koor Cantu zingt hoogtepunten 

uit Jesus Christ Superstar op zaterdag 19 

maart om 19.00 uur in de Nieuwe Blasius-

kerk in Delden, als start van een “Candle 

Night. Het Enschedese koor Studio 65 

voert Jesus Christ Superstar uit in het 

Franciscaner Klooster Bardel (in Duits-

land, net over de grens bij Losser) op 

maandag 21 en woensdag 23 maart (beide 

dagen om 18.00 uur en om 20.00 uur).

Parels van Wijsheid
Willigis Jäger is een 

Duitse Benedictijner 

monnik die in 1952 tot 

priester werd gewijd. 

Zijn belangstelling voor 

missie en ontwikke-

lingswerk brengt hem 

naar Azië, waar hij ken-

nis maakt met “Zen”, een vorm van boe-

dhisme die sterk de nadruk legt op concen-

tratie-meditatie. Hij leidt zijn eigen 

meditatiecentrum Benediktushof in Würz-

burg, Duitsland. Vrijwel alle religies span-

nen zich volgens Jäger onvoldoende in om 

hun starheid te overwinnen. Het is niet ver-

wonderlijk dat hij onder andere daarmee in 

conflict kwam met Joseph Ratzinger, des-

tijds het hoofd van de Congregatie voor de 

Geloofsleer. In het boek “Parels van Wijs-

heid” worden de meest interessante tek-

sten en inzichten van Willigis Jäger gebun-

deld. Duidelijk komt aan de orde dat 

spiritualiteit zich niet afgezonderd van alles 

en iedereen moet afspelen, maar dat de 

ervaring van het goddelijke zich in de alle-

daagse handelingen kan afspelen. Er wor-

den verschillende thema’s behandeld, zo-

als angst, transformatie, individualiteit en 

mystiek. Het maakt het boekje geschikt 

voor lezers die geïnteresseerd zijn in wes-

terse en oosterse religie. Uitgeverij Asoka, 

ISBN 9789056703325, prijs € 13,95

Films op weg naar Pasen
Er zijn maar weinig kranten die echt seri-

eus aandacht besteden aan religie. Ge-

steld mag worden dat dagblad Trouw 

daarop een goede uitzondering is. Op weg 

naar Pasen, selecteerde de krant een vier-

tal films voor haar lezers, die werden ver-

toond in De Balie in Amsterdam met een 

nabeschouwing en gastsprekers. De films 

zijn geselecteerd door dichter en essayist 

Willem Jan Otten en in de films wordt de 

wereld bezien door de ogen van een kind: 

oorlog, liefde, durf en verlies. De vier films 

die door Willem Jan Otten zijn geselec-

teerd zijn: Kauwboy, Mouchette, Le Gamin 

au Vélo en De Jeugd van Ivan. De film 

Kauwboy gaat over Jojo, een drukke en 

levenslustige jongen van 10 jaar, die de 

zorg op zich neemt voor een jonge Kauw. 

Hij vindt het vogeltje onder een boom en 

besluit het mee naar huis te nemen. Dat 

moet in het geheim, want zijn vader wil het 

niet hebben – 'dieren en planten horen 

buiten!' Nu Jojo's moeder er niet is, is het 

thuis behelpen: vader en zoon zijn wispel-

turig en hebben om en om agressieve 

buien. De film is bekroond tot beste de-

buut en beste Europese kinderfilm op het 

filmfestival van Berlijn in 2012. De meeste 

films zijn al eens op TV uitgezonden (Uit-

zending Gemist) en zijn ook op DVD te 

koop.

Telkens als ik mijn fiets nodig heb loop ik 

naar de schuur, doe de sleutel in het slot , 

draai hem om en pak mijn fiets. En een paar 

keer heb ik gezien vlak voor dat ik de deur 

open deed , dat tussen de deurknop en de 

deurpost een prachtig spinnenweb hing. Het 

ging natuurlijk stuk toen ik de sleutel in het 

slot stak. Maar eigenlijk registreerde ik dat 

niet eens bewust. Vanochtend was ik weer 

bij de schuur. Er hing een draad spinrag die 

helemaal in de knoop zat. Van een mooi 

spinnenweb was geen sprake meer, en ei-

genlijk realiseerde ik me toen pas hoe mooi 

het spinnenweb tussen de deurknop en de 

deurpost aldoor was geweest. En ik keek 

ineens met andere ogen. 

Ik heb in mijn leven al heel wat keer het ver-

haal van Pasen gehoord. Het is soms net 

daarom alsof ik er niet meer zo goed op hoef 

te letten. Ik weet al wat het betekent, en ik 

weet al hoe het verhaal afloopt, Jezus staat 

weer op… Maar vandaag werd het verhaal 

opeens weer levend voor me door een paar 

regels uit het gedicht van G. Achterberg dat 

Reiziger doet Golgotha heet en dat ik een 

lange tijd al niet meer had gelezen: Ik geef u 

er hier een klein stukje van …

Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen

of Hij het kon verdragen,

met nagels aan een kruis geslagen.

En toen Hij daar te lijden hing,

- een spijker is een lelijk ding -

zei Hij: Vader vergeef het hun.

Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.

Het was hun er immers om te doen,

om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!

Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,

en in Zijn sterven aan hen meegegeven

een alibi voor hun geweten.

En ik stond in de verte quasi wat te praten

met 'n paar onnodige, onnozele soldaten.

Ze deden immers tóch, wat ze niet konden 

laten...

Het is maar goed dat Onze Lieve Heer wist 

wat Hij deed, want hoe hadden wij ooit kun-

nen begrijpen wat Liefde werkelijk vermag… 

Want dat is het toch wat Hem deed opstaan.

 Cathinka

Ze weten niet wat ze doen

Voor u gevonden
 Door Richard Wermelink
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 

H. Blasius

Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137

Openingstijden secretariaat 

Dinsdagmorgen van 08.30 -12.30 uur 

(Diny Annink) 

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Bentelo
O.L. Vrouwe van 

Altijddurende Bijstand

O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19

Openingstijden secretariaat

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Mariakapel | De Mariakapel is geopend op 

zondag, dinsdag en donderdag tot 17.00 uur. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de Pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat 074-

3676209.

Ziekencommunie | Parochianen die thuis 

de H. Communie wensen te ontvangen kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. Me-

vrouw T. ter Avest zal iedere eerste vrijdag 

van de maand bij u aan huis komen om de 

H. Communie te brengen. Tevens kunt u 

ook de H. Communie voor uw familielid of 

buren mee naar huis nemen tijdens de vie-

ring. Communiedoosjes zijn af te halen bij 

het secretariaat.

Onder ons | Berichten die vermeld dienen 

te worden in Onder Ons, moeten op donder-

dag voor 13.00 uur binnen zijn bij het secre-

tariaat. Parochianen die Onder Ons via de 

mail wensen te ontvangen kunnen contact 

opnemen met het secretariaat; 074-

3676209 of mailen met beckum@heilige-

geestparochie.nl

Dinsdagmorgenviering | Elke eerste dins-

dag van de maand, staat na de viering de 

koffie klaar voor alle aanwezigen. De dins-

dagmorgenviering wordt in de sacristie ge-

houden.

Overleden | Op donderdag 11 februari is 

overleden Marie Koster-Witbreuk op de 

leeftijd van 83 jaar. We hebben afscheid van 

haar genomen op woensdag 17 februari, 

Secretariaat | Elke maandag van 10.00 tot 

12.00 uur kunt u terecht voor misintenties 

en andere kerkelijke zaken. Tel. 0547-

292221. Vrijdags na de viering kunt u te-

recht bij de koster.

Vrijdagmorgenviering | Op vrijdagmorgen 

is er om 9.00 uur een eucharistieviering. Na 

de viering, op de eerste vrijdag van de 

maand, drinken wij na afloop gezamenlijk 

met de voorganger koffie in de pastorie. 

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 

geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur, zodat de 

parochianen en de toeristen in alle rust een 

bezoek kunnen brengen en hun intenties in 

een boek kunnen schrijven. Deze worden 

vrijdagmorgen in de eucharistieviering in de 

voorbeden genoemd.

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van een van de pas-

tores kunnen dit doorgeven aan het secre-

tariaat.

Overleden | 

• 28 januari, Tonnie Hemel, 69 jaar

• 1 februari, Marian Exterkate, 61 jaar

Mogen zij rusten in vrede. 

Delden
H. Blasius

Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057

Openingstijden secretariaat 

Dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Het secretariaat is op dins-

dag-, woensdag- en vrijdagmorgen geopend 

van 9.00 - 12.00 u. op maandagmiddag van 

14.00 tot 15.00 u. zijn de heren W. ten Dam 

en M. Workel op het secretariaat aanwezig 

voor inlichtingen over grafrechten en ver-

dere vragen die betrekking hebben op het 

r.k. kerkhof. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. 

Kleuterkerk in de winter | In maart vervalt 

de Kleuterkerk omdat we dan met alle kin-

deren Palmpasen vieren op zondag 20 

maart om 9:30 uur in de kerk.

Raad van kerken organiseert | 

Lezing door Drs. Rob Hoogenboom op maan-

dag 7 maart in de Voorhof. Drs. R. Hoogen-

boom is Minister Provinciaal van de Francis-

canen in Nederland. Aanvang 19.30 uur.

Palmpasen en Pasen met de kinderen | 

Zondag 20 maart is het Palmpasen en dat 

gaan we vieren! Tijdens de gezinsviering om 

9.30 uur mogen alle kinderen een zelf ver-

waarna we haar hebben begeleid naar haar 

laatste rustplaats op ons parochiekerkhof.

Dat zij voor altijd mag leven in de vrede van 

de Heer en moge God haar kinderen en 

kleinkinderen de kracht geven het verdriet 

te dragen.

Palmpasen | Zondag 20 maart, Palmpasen, 

is er een Palmpasen optocht na de viering 

van 09.30 uur.

Presentatie communicantjes | Op tweede 

paasdag om 10.00 u is de presentatie vie-

ring van de communicantjes. Het kinder-

koor zal de zang verzorgen en na de viering 

is het eieren zoeken. 

Eerste Heilige Communie | Op zondag 10 

april om 9.30 uur zullen de communicantjes 

hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 

Pastoor Oortman en pastor Timmerman 

gaan voor in de viering. Het kinderkoor ver-

zorgt de zang.
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Locatieraad | Secretaris: W. Stokhof, Hel-

mersstraat 5, 7471 XS, Goor, 27 20 97, 

locatieraadgoor@heiligegeestparochie.nl

Administrateur: W. van Sermondt, Klooster-

laan 24, 7471 BC, Goor, 27 31 82, 

vansermondt@gmail.com

Liturgie: Mw. A. Schreijer-Oude Wesselink, 

Dieckertsweg 1a, 7495 SL, Ambt Delden,  

27 34 80, jbhm.schreijer@hetnet.nl

Beheer: J. Onland, Gondalaan 75, 7471 LC, 

Goor, 06 12162018, jaonland@hotmail.com 

Pastoraatgroep: Voorzitter: B. Brunnek-

reeft-Polman, b.polman@heeckeren.nl, 

0547-271543, 

Kerktelefoon: secretariaat 0547-260114 of 

0547-272097

Begraafplaats: Gerard Huisstede, Korte Dijk 

12, 7471 CN Goor, 06-16541464, gerard@

huisstede.nl.

Pastorale noodnummer: 06 23 25 44 88

niet voor uitvaarten

 

Openstelling kerk | De kerk is iedere werk-

dag geopend van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Misintenties | De vergoeding voor misinten-

ties, gebedsintenties zijn € 9.00. Voor een 

jaargedachtenis € 12,-. 

Bezoek pastor | Parochianen die behoefte 

hebben aan een bezoek van de pastor kun-

nen dit doorgeven aan het secretariaat. Tel: 

0547-260114.

Vieringen | Iedere zaterdag om 18.30 uur en 

Goor
H.H. Petrus en Paulus

Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL25ABNA0593726634

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

woensdag om 09.00 uur (tenzij anders ver-

meld in Geestig of via een mededeling). Op 

iedere eerste woensdag en iedere laatste 

zaterdag van de maand na de viering geza-

menlijk koffiedrinken in de parochiezaal.

Kleuterkerk | Elke tweede zondag van de 

maand: 09.15 kleuterkerk in de Parochie-

zaal: 10 april.

Viering in De Stoevelaar | 1 x per maand op 

donderdag 

Vieringen in Herfstzon | 1 x per maand op 

vrijdag

Doopviering | In onze geloofsgemeenschap 

wordt 1x per 2 maanden gedoopt. Voor data 

zie dooprooster op pagina 15. Voor opgave 

en vragen kunt u terecht bij het centrale se-

cretariaat van onze parochie. tel: 260878 of 

contact@heiligegeestparochie.nl.

Overleden 

• 25 jan., Frans Groothuis, 84 jaar

• 1 febr., Marlies Semmekrot-Temmink, 52 jaar

Getrouwd | 12 febr. Bart Overbeek en Sté-

fanie Zwijnenberg

Gedoopt | 12 februari, Luuk Overbeek

Bingo | Op woensdag 20 april organiseert 

de bezoekgroep “Verliezen Verwerken” 

een bingomiddag. In de parochiezaal aan 

de Hengevelderstraat om 14.30 uur. In-

lichtingen Herman Terra, telefoon 271727. 

Zegt het voort!

sierde palmpaasstok meebrengen. Voor de 

jongste kinderen zal er tijdens deze gezins-

viering kinderwoorddienst zijn. Na de vie-

ring gaan we samen met de kinderen van 

de protestantse kerk in optocht naar het 

verpleeghuis om ook aan de bewoners daar 

onze mooie palmpaasstokken te laten zien. 

Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk 

nog wat te drinken. Op Eerste Paasdag, 

zondag 27 maart, zal er tijdens de eucharis-

tieviering om 10.00 uur ook een kinder-

woorddienst zijn. Na deze viering gaan we 

samen op zoek naar paaseieren in de tuin 

van de pastorie. We hopen je te zien!

Werkgroep gezinsviering en kleuterkerk 

H. Blasius Delden

Avond voor de geloofsgemeenschap | Op 

donderdag 14 april wordt een ‘avond voor de 

geloofsgemeenschap’ in het parochiehuis 

gehouden. Deze avond wordt door de loca-

tieraad en de pastoraatgroep van Delden 

georganiseerd. Om 19.00 uur is er koffie en 

om 19.30 uur willen we met de ‘avond’ be-

ginnen (aanvangstijden zijn nog onder voor-

behoud). Gespreksonderwerpen zijn onder 

meer: financiën (resultaat en begroting), 

organogram, onderhoud kerk (toiletgroep), 

eucharistisch centrum, innovatief pastoraat, 

communie voor ouderen, autodienst. U bent 

allen van harte uitgenodigd om tijdens deze 

avond met ons van gedachten te wisselen 

over ‘het wel en wee’ van onze geloofsge-

meenschap.

Vormselviering | Het H. Vormsel is in de H. 

Blasiuskerk dit jaar op 16 april.

Beheerders Parochieel centrum: Marian 

en Henny te Wierik. Voor het reserveren van 

een ruimte eerst contact opnemen met  

Marian te Wierik. Tel: (0547) 273996 of  

mjatewierik@gmail.com

Retraitedag voor vrijwilligers

                                      BEDANKEN, INSPIREREN & Thuiskomen
WAAR  Zusters Franciscanessen, Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp

WANNEER Zaterdag 2 april 2016

WIE  Alle vrijwilligers van de parochies Heilige Geest, de Goede Herder en de 

HH. Jacobus en Johannes zijn welkom.

TIJD 09.30 tot 16.30 uur. Aansluitend een borrel

AANMELDEN   contact@pastoraalteam.nl of: 74 – 349 22 12

"In deze tijd van verandering, valt het niet altijd mee om je als vrijwilliger in te zetten 

binnen en voor onze kerk. Daarom bieden wij u graag een dag aan uit DANK, ter INSPI-

RATIE en om weer THUIS te komen bij de motivatie voor uw inzet." 

De basis voor deze retraitedag is het boek van Henry Nouwen: “Eindelijk Thuis”. Het is 

in 2011 door Nederlanders uitgeroepen tot het mooiste spirituele boek. Dit boek gaat 

over gedachten bij terugkeer van de verloren zoon bij een schilderij van Rembrandt van 

Rijn. Ook wel het verhaal van de Barmhartige Vader genoemd. 

Deze retraitedag willen we stil staan en op sommige momenten stil zijn om ons het 

schilderij eigen te maken en ‘het verhaal binnen te lopen’. 

!
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Isidorushoeve
H. Isidorus

Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: isidorushoeve@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL45ABNA0495351202

Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus

Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: hengevelde@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL35RABO0157107221

Openingstijden secretariaat

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 

9.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de 

pastorie voor het aanmelden van doop, hu-

welijk, jubilea en voor verdere vragen en 

boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misin-

tenties/ gebeds-intenties bedraagt € 9,- en 

voor een jaargedachtenis w 12,-. Beiden 

t.n.v. kerk bestuur Hengevelde.

Openstelling Maria Kapel | De Mariakapel 

is dagelijks geopend van 8 uur tot 18 uur.

Dopen en huwelijk | Aanmelden voor dopen 

en huwelijken bij het centraal secretariaat 

pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl, T: 

074 3492212 ma t/m woe van 8.30 tot 15.30 

uur, do mi van 14.00 tot 15.30 uur. 

Dopen | Op 10 januari is Luka Spekreijse ge-

doopt. De eerstvolgende gelegenheid tot 

dopen is op zondag 6 maart en 8 mei. De 

voorbereidingsavonden zijn; op 4 februari en 

7 april de eerste avond in Borne. En 11 fe-

bruari en 14 april de 2e avond in Goor.

 

1e Communie | Op zaterdag 12 maart 18.30 

uur worden de 1e communiecantjes voorge-

steld. De 1e Communie is op zondag 10 april.

Gezinsviering | Op zondag 20 maart a.s. hebben 

we een palmpasenviering, een gezinsviering.

Overleden | 

• 26 dec. Martien ten Heggeler 55 jaar

• 8 jan. Arnold Pierik 88 jaar

• 11 jan. Hendrik Groot Kormelink 94 jaar

• 14 jan. Gerhard ten Thije 87 jaar

• 20 jan. Frans Wender 81 jaar

Hemelvaart | Donderdag 5 mei Hemelvaart 

is er om 9.00 uur een viering op het plein. 

Na de viering is er gelegenheid om na te 

praten onder het genot van een kopje koffie.

Iedereen is van harte welkom.

Secretariaat H. Isidorus | Elke dinsdag-

morgen van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u op 

de pastorie terecht voor het opgeven van 

misintenties, het aanmelden van jubilea en 

overige zaken. 

Vieringen | Iedere dinsdag om 09.00 uur is 

er een viering in onze kerk. Elke 1e dinsdag 

van de maand, na deze viering is er geza-

menlijk koffiedrinken in de pastorie. Ieder-

een is van harte uitgenodigd. 

Aanmelden Doop en Huwelijk | Via het se-

cretariaat van het “pastoraal team” tel. 074-

3492212, bereikbaar op maandag t/m don-

derdag van 8.30 t/m 15.30 uur of per mail: 

contact@pastoraalteam.nl

Openstelling Mariakapel | De Mariakapel 

in onze kerk is vanaf april wekelijks ge-

opend op dinsdag, donderdag, zaterdag en 

zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

Vastenaktie | Ook dit jaar wordt uw financi-

ele bijdrage gevraagd voor de Vastenaktie. 

Achter in onze kerk staat tot en met Pasen 

een speciale bus, waarin u uw bijdrage kunt 

deponeren. Daarnaast is er dit jaar ook 

weer de mogelijkheid om houdbare produk-

ten voor de Voedselbank in te leveren. Deze 

houdbare producten kunt u in een speciale 

mand achterin de kerk leggen. Meer info 

vindt u in de folder, die u heeft ontvangen.

Palmpasen | Op palmzondag 20 maart is er 

om 9.30 uur een viering, die in het teken zal 

staan van Palmpasen. Alle kinderen worden 

uitgenodigd om met hun palmpasenstok 

naar de kerk te komen. De kinderen mogen 

met hun mooi versierde palmpaasstok 

meelopen in de palmpaasoptocht. Het kin-

derkoor zal de zang verzorgen. 

Goede Week en Pasen | De vieringen tijdens 

de Goede Week en met Pasen vindt u elders 

in dit blad. Wilt u goed letten op de aan-

vangstijden van de verschillende vieringen. 

Eerste Paasdag Gezinsviering | Op 1e 

Paasdag is er om 10.30 uur een feestelijke 

paasviering in onze kerk. De zang zal wor-

den verzorgd door het kinderkoor. Iedereen 

is van harte uitgenodigd. Na afloop van deze 

viering wordt er gezamenlijk naar het 

“crossbos” gelopen, waar er een leuke ver-

rassing is voor de kinderen. De paashaas 

heeft namelijk zijn hele voorraad eieren in 

dit bos verstopt. 

Eerste H. Communie | Tijdens de feeste-

lijke Eucharistieviering op zondag 17 april in 

de Blasiuskerk van Beckum zullen de com-

municantjes van onze geloofsgemeenschap 

samen met de communicantjes van de ge-

loofs-gemeenschap Beckum de Eerste Hei-

lige Communie doen. Het kinderkoor zal 

deze viering de zang verzorgen. De aanvang 

is om 9.00 uur. Iedereen is van harte uitge-

nodigd. 

Paasvuur 

Dit jaar is er in Sint Isidorushoeve voor 

de 50e keer het paasvuur. Ter gelegen-

heid hiervan is Kardinaal W. Eijk bereid 

gevonden om op 1e Paasdag om 20.30 

uur het paasvuur in Sint Isidorus-hoeve 

te ontsteken. Iedereen is van harte wel-

kom. 
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Woordpuzzel 3
In de woordzoeker zitten dit keer zeven woorden die iets met Pasen te 

maken hebben. Horizontaal, verticaal, van beneden naar boven, of 

diagonaal. Aan u de vraag: welke vijf woorden zijn het? Weet u het 

antwoord, stuur dat dan voor 30 maart naar: Redactie Geestig/Woord-

puzzel 3, Langestraat 78, 7491 AJ Delden. of per mail naar redactie-

geestig@heiligegeestparochie.nl Niet vergeten om behalve de oplos-

sing ook uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Onder de 

goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle inzenders dingen 

aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

Uitslag
In de puzzel van Geestig 2 zaten de volgende vijf woorden die iets 

met Franciscus van Assisi maken hebben: eenvoud, armoede, vrede, 

dierendag, Heilig. Uit de goede inzendingen hebben we de volgende 

winnaar getrokken: Sylvia Kleinsman uit Delden. Van harte gefeli-

citeerd!

Info RK Heilige Geest parochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94RABO0109069625

Centraal secretariaat Pastorale team
•  Mevr. B. Horck, Langestraat 78,  

7491 AJ Delden 
T: 074 3492212 
E: contact@pastoraalteam.nl 
Bereikbaar op maandag tot en met 
woensdag van 08.30 - 15.30 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest 
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 260878
E: contact@heiligegeestparochie.nl

Bezoek pastor:
Parochianen die behoefte hebben aan 
een bezoek van een van de pastores
kunnen dit doorgeven aan het centraal 
secretariaat: 074 349 22 12

Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend 
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, 
als geen van de pastores op eigen nummer 
bereikbaar is, bellen met het mobiele 
nummer: 06 23 25 44 88. Dit nummer is 
niet voor het melden van uitvaarten.

Ziekenzalving
Gelieve contact op te nemen met eigen  
locale secretariaat (zie pag 12 t/m 14)

Dooprooster
Mei
8 mei Hengevelde Pastor Ogink
22 mei De Hoeve Pastor van de Bent
29 mei  Delden Pastor Saris

door Richard Wermelink

Doopvoorbereidingsavonden: 7 april om 
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310)  
en 14 april om 20.00 u in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor.

Juni
5 juni  Bentelo Pastor Nowara
12 juni  Beckum Pastor Nowara
19 juni  Goor Pastor Van de Bemt

Doopvoorbereidingsavonden: 12 mei om 
20.00 uur in de Stefanshof, Grotestraat 
207, 7622 GH Borne (tel 074-2661310) en 
19 mei om 20.00 u in het parochieel 
Centrum, Hengevelderstraat 24, 7471 CH 
Goor.

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale 
team T: 074- 349 22 12

 

facebook.com/heiligegeestparochie

Emeriti
•  Pater P. Hoogland 

E: peterhoogland@dewonnealmelo.nl
•  Pastor G.J.H.M. Geurts 

E: f2hgeurts@hetnet.nl
•  Pastor Th.B.M. Escher 

E: T.Escher@chello.nl
•  Pastor C. van Breemen 

E: C.van.breemen@kpnmail.nl

Pastorale team
•  Mr. M.J.A. Oortman, pastoor (liturgie) 

M: 06 – 20453713 (maandag niet 
bereikbaar) 
E: mjaoortman@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: maandag

•  Z.P. Nowara, priester (liturgie) 
M: 06 – 22469220  
E: z.nowara@gmail.com 
Vrije dag: maandag

•  Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt,  
pastoraal werker (catechese) 
M: 06 – 13609293 
E: htymvandenbemt@gmail.com  
Vrije dagen: maandag en vrijdag

•  Mw. C.E.J.M. Timmerman,  
pastoraal werker i.o 
M: 06 - 25091377 
E: Carin.timmerman@gmail.com 
Vrije dag: vrijdag

•  Mw. C.A.M. Roetgerink, pastoraal 
werker (catechese) 
M: 06 22469405 
E: pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.
com  
Vrije dag: maandag

•  Mw. C. Saris, pastoraal werker (diaconie) 
M: 06 – 23737003 
E: csaris@heiligegeestparochie.nl  
Vrije dag: woensdag

•  Drs. Hr. H. Ogink, pastoraal werker 
(catechese) 
M: 06 – 21483512  
E: hogink@heiligegeestparochie.nl 
Vrije dag: vrijdag

O  A  G  A  G  Q  D  O  O  D  K 

P  V  O  Y  R  Q  T  F  B  J  R 

S  O  L  P  A  S  V  M  E  M  U 

T  N  G  B  F  O  G  E  J  N  I 

A  D  O  F  L  G  B  E  L  K  S 

N  M  T  T  V  N  L  N  I  J  I 

D  A  A  K  S  N  R  K  Y  S  G 

I  A  E  O  U  J  J  V  T  Y  I 

N  L  R  L  V  D  E  D  O  R  N 

G  E  T  S  E  M  A  N  E  L  G 
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Jezus, ik vertrouw op u!
Nu ik achter mijn pc zit en nadenk over het artikel voor de drie 

parochiebladen valt mijn oog op het schilderij dat naast mij hangt: 

het genadebeeld met het opschrift ‘Jezus, ik vertrouw op U’. De 

verrezen Christus wijst naar Zijn hart. Naar de bron van de god-

delijke Barmhartigheid. Rode en witte stralen licht komen uit Zijn 

hart. Zoals geschreven ook in het evangelie van Johannes, dat 

bloed en water uit Zijn zijde stroomde. Het herinnert aan het mo-

ment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken. De twee stra-

len duiden bloed en water aan. De doorzichtige lichtblauwe straal 

duidt het water aan dat mensen rechtvaardig maakt. De rode 

straal duidt het bloed aan dat het leven van mensen is. 

PASEN in het jaar van BARMHARTIGHEID
We vieren dus binnenkort niet zomaar Pasen, we vieren Pasen in 

het bijzondere jubeljaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus 

heeft uitgeroepen vanaf 8 december 2015. Een regulier jubeljaar 

wordt steeds om de 25 jaar afgekondigd, zoals u eerder al eens 

heeft kunnen lezen. Het was tijdens het laatste reguliere jubel-

jaar op 30 april 2000 dat paus Johannes Paulus II het feest van de 

Goddelijke Barmhartigheid ingesteld heeft voor de gehele we-

reldkerk. Deze wordt gevierd op de zondag die wij kennen als 

‘Beloken Pasen’ waarop wij het verhaal van de ongelovige Tho-

mas overwegen. 

ZONDAG van GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Dit feest is tot stand gekomen door Jezus die de Poolse klooster-

zuster Faustina de opdracht gaf om de missie van de Goddelijke 

Barmhartigheid te verspreiden over de gehele wereld. Hij gaf 

haar daar drie grote genademiddelen voor: de genoemde afbeel-

ding, de rozenkrans en het feest.

Over de afbeelding zei Jezus: “Ik beloof dat de ziel die deze af-

beelding zal vereren, niet verloren zal gaan. De personen, die vol 

vertrouwen deze afbeelding vereren, de huizen, ja zelfs de steden 

waar ze vereerd zal worden, zal ik sparen.” 

De speciale zending van zuster Faustina begon in 1931, toen de 

barmhartige Verlosser haar verscheen op 22 februari, feest van 

Sint Petrus’ Stoel. Vervuld van ontzag maar ook van grote vreug-

de, richtte de zuster haar verbaasde blik in stilte op de Heer. 

Jezus zei haar: “Schilder een afbeelding die overeenkomt met het 

voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op 

U’. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel 

en [daarna] over de hele wereld.

Heilige Faustina komt geroepen voor ongelovige 
Thomassen      
Op de eerste zondag na Pasen vieren we dus het feest van de 

Goddelijke Barmhartigheid. Op die dag staan alle sluizen van de 

hemel open, waardoor de genade, goedheid en liefde vloeit. Dit is 

een vorm van barmhartigheid die iedere menselijke voorstelling 

te boven gaat. Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster 

Faustina eveneens op zondag 30 april 2000 gaf Paus Johannes 

Paulus II gevolg aan het verlangen van Jezus. 

De Heilge Faustina Kowalska apostel van de goddelijke barmhar-

tigheid werd geboren op 25 augustus 1905 in Głogowiec, in Polen 

en ontving de doopnaam Helena. Haar ouders, arme landbou-

wers, hadden tien kinderen. In 1921 ging zij, 16 jaar jong, haar 

diensten aanbieden in een gezin om haar ouders financieel bij te 

staan. In 1922 wilde zij intreden in het klooster. Maar haar ouders 

hadden de middelen niet en met veel moeite kon zij haar uitzet 

bijeenkrijgen. Op 1 augustus 1925 werd Helena aanvaard bij de 

zusters van O.L.Vrouw van Barmhartigheid. Deze zetten zich in 

voor de opvoeding van arme meisjes die in moeilijke omstandig-

heden verkeerden. Op 30 April 1926 ontving zij het habijt en de 

kloosternaam zuster Maria-Faustina. [Faustina betekent: begun-

stigde] Weinig onderlegd – ze had nauwelijks enige jaren lager 

onderwijs genoten – vervulde zij in de verschillende kloosters wat 

haar oversten haar opdroegen. Juist in dit meisje, evenals bij de 

kleine Bernadette in Lourdes, maakt God zichtbaar dat hij nabij 

is, niet in het grote en grootse, maar in het kleine en kwetsbare. 

Op zaterdag 2 april (één dag voor het feest van de Goddelijke 

Barmhartigheid) zullen wij samen met vele vrijwilligers uit onze 

parochies de betekenis van barmhartigheid in ons eigen leven tot 

onderwerp maken van onze retraite dag bij de zusters Francisca-

nessen in Denekamp. 

Namens het pastoraal team wens ik u allen alvast van harte een 

Zalig Paasfeest toe in dit bijzondere jaar van Barmhartigheid.

Z.P. Nowara, parochievicaris

Column
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Vroeger
In de vorige eeuw was de hele samenleving 

opgedeeld in ‘zuilen’. Je had toen scholen, 

ziekenhuizen, vakbonden, verenigingen, 

omroepen, kranten, politieke partijen en 

televisieprogramma’s die een katholieke, 

protestantse of een niet-religieuze levens-

beschouwing hadden.

Eind vorige eeuw brokkelden deze zuilen 

sterk af en nu is de verzuiling praktisch 

verdwenen. Een ziekenhuis is bijvoorbeeld 

niet meer katholiek of protestants, maar 

heeft doorgaans een openbaar karakter 

waar beperkte aandacht is voor diverse 

levensbeschouwingen of religies.

De vraag die dan opkomt: in hoeverre is er 

(nog) sprake van een christelijke inspiratie 

als we kijken naar het beroepsmatig denken 

en handelen binnen onze maatschappij? 

En hoe zit dat dan met die talloze christe-

lijke vrijwilligers die belangeloos hun 

dienst aan de medemens aanbieden? Kij-

ken we eens naar de eerste christenge-

meenten. 

Het leven der gelovigen (Handelingen 2, 

42-47)

‘Zij legden zich ernstig toe op de leer der 

apostelen, bleven trouw aan het gemeen-

schappelijk leven en ijverig in het breken 

van het brood en in het gebed. Ontzag be-

ving eenieder, want door de apostelen 

werden vele wonderbare tekenen verricht. 

Allen die het geloof hadden aangenomen, 

waren eensgezind en bezaten alles ge-

meenschappelijk: ze waren gewoon hun 

bezittingen en goederen te verkopen en 

die onder allen te verdelen naar ieders 

behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en 

eensgezind de tempel, braken het brood in 

een of ander huis, genoten samen hun 

voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, 

loofden God en stonden bij hele het volk in 

de gunst.’

Vragen:
*Hoe komt dit Bijbelgedeelte op je over? 

Kun je er wat mee in deze tijd?

*Welke waarden moeten we in onze sa-

menleving in ieder geval delen?

Waarom handelen mensen vanuit 
een christelijke spiritualiteit?
Spiritualiteit betekent een voor het op het 

geestelijk leven gerichte houding. Het gaat 

hier om een leven dat boven de eindige, 

zichtbare wereld uitgaat. Het is een leven 

waarin je je openstelt voor het evangelie 

en de genade. Je beleeft je relatie met God 

- die we leren kennen in Jezus - persoon-

lijk en geeft gehoor aan Hem in je leven. 

‘Genade’, zegt paus Benedictus XVI, is ‘aangekeken worden door God en aan-

geraakt worden door zijn liefde.’ Genade is geen ding, maar het meedelen van 

zichzelf van God aan de mensen. God geeft nooit minder dan zichzelf. In de 

genade zijn wij in God.

Het woord ’diaconie’ komt van het 

Griekse diakonia en betekent 

dienst. Vanaf het allereerste be-

gin heeft de Kerk de dienst aan 

de naaste als een van haar be-

langrijkste taken gezien. In het 

diaconaat geeft de Kerk handen 

en voeten aan Gods bedoeling te 

werken aan een rechtvaardige 

wereld, waarin ieder mens tot 

zijn recht komt.

Jan Horck

Dat is ten diepste spiritualiteit naar chris-

telijk perspectief. De specifieke vormen 

van katholieke spiritualiteit binnen dit ‘na-

volgen’ zijn talrijk, zoals: studeren, medi-

tatie, overdenken, gebed, het ontvangen 

van de sacramenten, je werk goed doen, je 

verantwoordelijkheid in het gezin opne-

men en een op die waarden gerichte actie, 

die ook wel diaconie wordt genoemd.

Vraag
Lees de volgende tekst en geef aan of je 

het eens bent met de stelling dat het da-

gelijks leven de plaats is of moet zijn waar 

spiritualiteit thuishoort.

‘Religie en daarmee spiritualiteit mag zich 

niet buiten het dagelijks leven bevinden, 

wil zij de weg en de biografie van de mens 

serieus nemen. De plaats van spiritualiteit 

van de mensen is het dagelijks leven!’ (Pa-

ter Thomas Dienberg, Münster)

Geef uw reactie op www.heiligegeestparochie.nl/geestig

Als bewust christen in 
de samenleving staan
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Ingezonden berichten

’Candle Night’ en ‘Jesus Christ Superstar’ op 
zaterdagavond 19 maart 2016

Het pastoraal team wil middels een ‘Candle Night’ aandacht  

vragen voor de oproep van paus Franciscus om wereldwijd ‘24 

uur’ te bidden voor de vrede In de H. Blasiuskerk in Delden gaat 

dit op zaterdagavond 19 maart 2016 plaatsvinden. Het jongeren-

koor Cantu zal de avond openen met een uitvoering van ‘Jesus 

Christ Superstar’. Deze uitvoering begint om 19.00 uur en zal een 

compilatie zijn van de beste en mooiste liederen uit deze rock-

musical. Daarna willen we rond tekst en muziek, met aandacht 

en in stilte bij de Heer zijn. We steken kaarsjes aan en er is ruim-

te voor ontmoeting en gesprek. Een ieder is deze avond van har-

te uitgenodigd.

Hierbij nodigen we alle belangstellenden uit op onze jaarlijkse 

diaconale avond: Samen met vluchtelingen op weg naar een her-

bergzame samenleving. In het jaar van de barmhartigheid dat 

door de paus is ingesteld willen we onze blik richten op vluchte-

lingen die in onze omgeving verblijven. Hoe gaat het met hen en 

wat hebben ze nodig? We laten Wim Petersen en Frans Vossebeld 

aan het woord die vluchtelingen helpen of geholpen hebben. Ook 

zijn er vluchtelingen bij ons te gast die ons vertellen hoe ze het nu 

maken. Vervolgens gaan wij na welke mogelijkheden er zijn om 

concreet iets voor deze mensen te betekenen. 

Dinsdagavond 19 april 2016
Café-restaurant de Hagmöll, O.L.Vrouwestraat 2,7497 MA 

Bentelo

19.30: inloop met koffie en thee

20.00: start van de avond 

Graag even aanmelden via csaris@heiligegeestparochie.nl

U bent van harte welkom! 

Parochieel Diaconaal Beraad Heilige Geest Parochie:

Jan Wielens, Herman Bunte, Wim Waanders, pastoraal werker 

Christianne Saris

Uitnodiging

In Hengelo in de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 te 

Hengelo en begint om 10.30 uur op:

Zondag 3 april 2016:  Domina Louisa Vos

Zondag 1 mei 2016:  Domina Louisa Vos

Zondag 5 juni 2016:  Domina Andrea Fuhrmann

In Twekkelo in de Johannes Kerk, Twekkelerweg 110 te  

Enschede en begint om 10.00 uur. 

Zondag 17 april om 14.00 uur :   Domina Andrea Fuhrmann. 

(dit is een afwijkende tijd, omdat Da Fuhrmann haar 25-jarig  

jubileum viert)

Zondag 22 mei 2016:  Domina IJda de Mol-Buizert (Heilig 

Avondmaal)

Zondag 19 juni 2016:  Domina IJda de Mol-Buizert 

Mw. P.J. Veerman-de Graav, 

namens de Lutherse Kerk

Doe mee met de 

kledinginzamelactie van Sam’s 

Kledingactie en steun Cordaid 

Mensen in Nood!

Op zaterdag 28 maart vindt in Delden de kledinginzamelingsactie 

van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan 

uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in 

gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het 

volgende adres: Parkeerterrein Station Delden.

Zaterdag 2 april 2016 vindt in Goor 

de kledinginzamelingsactie 

plaats en wel op het volgende 

adres:

Innamepunt: Parkeerterrein 

van de schoolfestweide

Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur

Bestuur: ZIJACTIEF GOOR

De opbrengst van de in-

gezamelde kleding gaat 

dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in 

Nood in Bangladesh:

 

Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan 

Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Ca-

ritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden 

degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject op-

gezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op 

rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Voor 

meer informatie: www.samskledingactie.nl of 073-687 10 60. 

Lutherse diensten
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Geloof in beeld

6Kunstt
in de kerk
zondag 31 januari, H. Blasius Delden

Terugblik midvastenwandeling 2016
Op 28 februari jongstleden was het prachtig wan-

delweer voor de tiende oecumenische midvasten-

wandeling. Maar liefst 54 mensen kwamen ervoor 

naar Bentelo. Er werd stilgestaan bij het Jaar van 

de Barmhartigheid en royaal gegeven voor de 

mensen in Uganda waar de Vastenaktie aandacht 

voor vraagt. Na een solidariteitsmaaltijd besloten 

we de middag met het lied: “Wij hebben voor u 

gebeden dat uw geloof niet bezwijkt”. Het was een 

hele gezellige en zinvolle middag. 

Pastoraal werker Christianne Saris 

“Wees niet bang, Ik zal bij je zijn !”
Met dit thema van de viering presenteerden afgelopen zondag 28 februari 7 aanstaande communi-

cantjes zich aan de geloofsgemeenschap in St. Isidorushoeve. Sem Aarnink, Sofie Doeschot, Birke 

Kamphuis, Melvin te Riet, Elke Rupert, Birte Temmink en Daan Zuthof. Zij brachten een beschilderde 

steen naar het altaar, omdat ook zij een steentje willen bijdragen in de Geest van Jezus. Met een flink 

applaus lieten de kerkgangers weten, dat ze van harte welkom zijn in de kring rond de tafel van Jezus. 

Met de ouders gunnen we deze kinderen, dat het geloof ook voor hen een rijkdom mag zijn in hun 

leven: Dankbaar bewust van al het mooie en goede, vertrouwvolle steun in het moeilijke. Wees niet 

bang, Hij zal bij je zijn!”. 

Pastor Henk Ogink



Geestig, 03  |  maart 2016

20

H. Blasius
Beckum

O.L. Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, Bentelo

Dinsdag 22 maart

Donderdag 24 maart

Witte Donderdag

Vrijdag 25 maart 

Goede Vrijdag

Zaterdag 26 maart

Paaszaterdag

Zondag 27 maart

Eerste Paasdag

Vieringen
maart en 
april
Vieringen door de week:

H. Blasius Beckum
dinsdagmorgen 9.00 uur

O.L. Vrouwe kerk Bentelo
vrijdagmorgen 9.00 uur

H. Blasius Delden
woensdag 18.30 uur
donderdag 19.00 u. Oecumenisch avond-
gebed afwisselend in O. en N. Blasius

HH. Petrus en Paulus Goor
woensdagmorgen 9.00 uur

HH. Petrus en Paulus Hengevelde
donderdagmorgen 9.00 uur

H. Isidorus St. Isidorushoeve
dinsdagmorgen 9.00 uur 

HH. Jacobus en Johannes 
Borne / Hertme

H. Stephanus Hertme
om de week donderdag 18.30 uur 

St. Stephanus Borne 
vrijdagmorgen 9.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Moeder Teresa kerk
dinsdagmorgen 9.30 uur

Onze Lieve Vrouwe kerk
woensdagmorgen 9.00 uur 

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur 

Lambertus basiliek
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur 

Maandag 28 maart

Tweede Paasdag

Zaterdag 2 april

Zondag 3 april

Zaterdag 9 april

15.00 u. Kruisweg
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Samen in St. Isidorushoeve

9.30 u. WoCo-viering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. TImmerman 

18.30 u. Eucharistieviering  
Presentatie Communicanten
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

9.00 u. Eerste Heilige Commu-
nieviering
mmv. Kinderkoor
Pastoor M. Oortman 

9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

Zondag 10 april

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
19.30 u. Themaviering
mmv. Believe
Werkgroep

19.30 u. WoCo-viering van het 
Licht
mmv. Be-lieve
Pastor H. Ogink

9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

10.00 u. Gebedsviering Presentatie 
Communicanten
mmv. Kinderkoor
Pastor C. Timmerman
Eieren zoeken 

18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

9.30 u. Eerste Heilige 
Communieviering
mmv. Kinderkoor
Pastores M. Oortman en 
C. Timmerman

18.30 Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

Zaterdag 16 april

Zondag 17 april

Zaterdag 23 april

Zondag 24 april 9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Be-lieve
Werkgroep
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H. Blasius
Delden

ende H.H. Petrus en Paulus
Goor

H.H. Petrus en Paulus
Hengevelde

H. Isidorus
St. Isidorushoeve

18.30 u. Boeteviering
Parochieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Gemengdkoor
Pater P. Hoogland

9.00 u. Witte Donderdagviering 
met school
Pastor H. Ogink

13.30 u. Kinderkruisweg
Pastor C. Saris
15.00 u. Kruisweg door 
Werkgroep
mmv. Dames- en Herenkoor
18.30 u. Goede Vrijdag viering
Pastor. TH. Escher

15.00 u. Kruisweg
mmv. Cantors
Werkgroep

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep

15.00 u. Kruisweg
Werkgroep
19.30 u. Themaviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

23.20 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
met Soliste Ester van der Veen 
(Fagot en blokfluit)
Pastoor M. Oortman
TV-uitzending 

19.30 u. Eucharistieviering
mmv. Schola Cantorum
Pastores P. Hoogland 
en H. van de Bemt

19.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Z. Nowara

19.30 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

e 

10.00 u. Eucharistieviering
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastoor M. Oortman

9.30 u. Eucharistieviering
mmv. Gemengdkoor
Pater P. Hoogland

9.30 u. Woco-viering
mmv. Cantu
Pastor C. Saris

9.30 u. Samen in Beckum
10.30 u. Gebedsviering
mmv. Jeugdkoor
Pastor H. Ogink

9.30 u. Eucharistieviering
Parochieviering
Samenzang
Pastoor M. Oortman

9.30 u. Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
mmv. Kinderkoor
Pastores M. Oortman 
en C. Saris

18.30 u. Eucharistieviering 
Samenzang
Pater P. Hoogland

18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Schola Cantorum
Pastor Th. Escher

9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

9.30 u. WoCo-viering 
Thema-viering Lente
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Z. Nowara

9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pater P. Hoogland

9.00 u. Kleuterkerk
10.00 u. Oecumenische viering
Ds. M. Dijkstra en C. Saris
In Martinuskerk te Markelo

9.30 u. Eerste Heilige Commu-
nieviering
mmv. Cantu
Pastor Th. Escher

16.30 u. Heilig Vormsel viering
mmv. Cantu
Mgr.Th. Hoogenboom 
en pastor C. Saris

19.00 u. Heilig Vormsel viering
mmv. Eigen-wijs
Mgr. T. Hoogenboom 
en pastor C. Saris

18.30 u. WoCo-viering 
mmv. In Between
Werkgroep

9.15 u. Kleuterkerk
9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor G. Geurts

9.30 u. WoCo-viering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Werkgroep

9.00 u. Eerste Heilige 
Communieviering 
In Beckum

18.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor Th. Escher

18.30 u. Eucharistieviering
mmv. Spirit
Pastoor M. Oortman

9.30 u. Eucharistieviering 
mmv. Dames- en Herenkoor
Pastor C. Van Breemen
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Knutselen 
met Pasen 

Door: Nathalie Mensink

Deze keer een knutselpagina.

Nodig;
> vouwkarton

> potlood

> knutsellijm

> wol

> wasknijpers

> schaar

Ei-hangers; Vouw een blaadje dubbel en 

teken er een half ei op. Knip het ei uit en 

gebruik deze als vormpje voor de rest van 

de eieren. Knip zo minstens zes eieren uit. 

Lijm een draadje aan de bovenkant van het 

ei en plak dan de eieren op elkaar. Let op: 

ze moeten met de gevouwen dichte kant in 

het midden. Even laten drogen en dan kun 

je ze ophangen.
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Schaapje; Teken een vorm dat lijkt op 

een schaap en knip deze uit. Teken 

een oog, mond, neus en knip en plak 

een oor op het hoofd. Zet de draad 

wol vast met de wasknijpers. Omwik-

kel het schaapje met de wol totdat je 

geen karton meer ziet. Nu de voetjes 

nog inkleuren en klaar.

Prijsvraag 

Tel alle eieren die je in deze “Geestig” vindt, 

en wie weet ben jij degene die een chocolade 

paasei wint!

Stuur je antwoord naar; 

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Met vermelding van je naam,leeftijd en adres.

 rode eieren

 groene eieren

 paarse eieren

 Blauwe eieren



Tijdgeest
voor de jon

geren

Door: Jan Horck

De disgenoten
Het simpele gerei,

het brood, dat is gesneden,

de stilte, de gebeden –

want de avond is nabij. 

Uit tranen en uit pijn 

dit samenzijn verkregen: 

bij sober brood de zegen

twee in úw naam te zijn. 

Waar aan de witte dis 

uw teken wordt beleden 

verschijnt Gij – : 'u zij vrede',

gij Brood – gij Wijn – gij Vis. 

Ida Gerhardt 

Het Kruis
Sommigen hebben dat teken daarnet vluchtig geslagen,  

onachtzaam, verveeld.

Anderen deden het diep bewust, als een geloofsbelijdenis.

Het hangt in jouw huis, kamer aan kamer,

in onze school, klas naast klas,

misschien zelfs om je hals, in goud of zilver, als een sieraad.

Het is een blijvende verwijzing

naar Hem die het gedragen heeft, jaren terug,

en die het dragen blijft, vandaag en morgen,

in alle mensen die lijden.

Het is ook een teken van hoop,

want in Hem geloven,

is weten dat na Goede Vrijdag Pasen komt.

(bron onbekend)

Ik had besloten u 

geen andere kennis 

te brengen dan die 

over Jezus Christus 

– de gekruisigde. 

1 Korintiërs 2:2 

Ik weet van vreugde 

als leven wordt geboren 

en van de dromen 

als leven fleurig openplooit. 

Ik weet van de angst 

als leven in verwarring valt 

en van de ontgoocheling 

als leven wordt vermoord. 

Ik weet van moed 

mensen willen leven, vechten. 

Ik weet: leven is op weg naar de dood. 

Ik hoorde van Eén, die keerde 

die het wachtwoord van de dood 

en het brood van bitterheid 

in Emmaus heeft stukgebroken 

en ik, ik zit hier 

tussen weten en horen 

hoop dat te horen 

het wint op het weten. 

Luid dan, paasklok 

zo luid als je kan 

luid en lang tot ik je hoor. 

E. Laridon

De heilige week voorafgaand aan 
‘het luiden van de klok’ 


